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 مذكرة توضيحية
  

 معلومات أساسية -1

 

 الصناعية البحوث لمراكز التنسيق لجنة وأهداف العربية الصناعية التنمية استراتيجية أهداف من انطالقا

 بالبحث المعنية الجهات بين التنسيق إلى وتهدف المنظمة نطاق في تعمل استشارية لجنة وهي العربية الدول في

 القدرات تنميةو التطبيقي العلمي البحث بتنشيط الكفيلة والوسائل السبل وإيجاد ، العربية الدول في الصناعي

 الترويج حول عمل ورشة والتعدين الصناعية للتنمية العربية المنظمة تعقد ، العربي المستوى على التكنولوجية

 االكاديمي لربط لعربيا البرنامج إطار في وذلك مختارة مجاالت في الفنية والبحوث الدراسات لمخرجات

 .بالصناعة

 اهداف االجتماع -2

 

 التحديات ظل في ،العربية الصناعة تواجه التي للمشاكل الحلول إليجاد السعي إطار في الورشة هذه تأتي

 الخاص القطاع تفاعل عدم من وكذلك ،التمويل في صعوبات من يعاني الذي ،العلمي البحث تواجه التي

 التعاون يقوتوث الخاص والقطاع العلمي والبحث الصناعة بين الفجوة لسد العلمي البحث مخرجات مع والمستثمرين

 والباحثين جانب، من والمستثمرين العربي الخاص القطاع مؤسسات بين التكاملية العالقات تشجيع خالل من ،بينهم

 مجاالت في العلمي البحث لمخرجات االستثمارية الفرص على التعرف وأيضا   خر.آ جانب من والمخترعين

    والغذاء. المياه، الطاقة،

 

 المواضيع المطروحة -3

 

التعريف بالفرص االستثمارية في مجال البحث العلمي، وتعزيز توجهات القطاع الخاص العربي نحو  •

 الصناعات المستقبلية القائمة.

 الصناعة. لدعم العلمي البحث مخرجات لتسويق الداعمة العربية المبادرات أهم •

 واالبتكار. اإلبداع مجال في للتسويق القابلة الناضجة المشاريع ألهم عرض •

 المياه،) المجاالت في الفنية الدراسات ومخرجات النانو تقنيات لتطبيقات المشروعات من عدد عرض  •

 والغذاء( الطاقة،

 تكنولوجي. النانو مجال في المشروعات من عدد عرض  •

 العربية. بالدول العلمية البحوث تثمين مجال في ناجحة عربية تجارب •
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 معلومات السفر واالقامة -4

 

 المستضيفينستقوم االسكوا بتوفير بطاقات السفر على الدرجة السياحية وبتغطية البدل اليومي للمشاركين 

وتشمل نفقات االقامة والوجبات واية مصاريف أُخرى، باإلضافة الى مبلغ مقطوع لتغطية نفقات االنتقال من والى 

 المطارات. 

 

 المراسالت -5

ه المراسالت وا  :الى ستمارات التسجيلتوجَّ

 

 السيد نائل الملقي        

 المسؤول الوطني        

 مركز االسكوا للتكنولوجيا        

 االردن –عمان        

  009625343346الهاتف:        

 00962795581123خلوي:       

 almulki@un.org.orgالبريد اإللكتروني:       

 

 

 معروف عبد الحليمالسيد 

 مساعد اداري

 مركز االسكوا للتكنولوجيا

 لبنان –بيروت 

 009611978591الهاتف: 

 009613505566خلوي: 

 maaroufa@un.orgالبريد اإللكتروني: 
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